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Zadania, lekcja on-line
1. Pojedynki na słowa i dyskusja o dyskusji. Wykonaj pracę w linku:
https://epodreczniki.pl/a/pojedynki-na-slowa-i-dyskusja-o-dyskusji/DovT7x5Dr
Sprawdź siebie funkcją samokontroli. Nie przesyłaj nauczycielowi.
2. Lekcja online – podsumowanie całorocznej pracy z języka polskiego. Wtorek 23.06 godz. 9:009:30
22.06 11.00 funkcja kwadratowa
23.06 13.00 funkcja kwadratowa
25.06 10.00 podsumowanie
• Poniedziałek 14.15-14.45
• Podsumowanie pracy
Lekcja online czwartek 13:30
22.06 - lekcja online
Piosenka na pożegnanie z życzeniami udanych wakacji:
https://www.youtube.com/watch?v=2hyibXdOp5w
Słowa:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03kBuABCGrzvZQ462B0BVrKfqM0fw%3A1592767174482
&ei=xrLvXtH2HOWXmwWnz5eYDQ&q=XAVAS+%28Xavier+Naidoo+%26+Kool+Savas%29+%22Schau+nic
ht+mehr+zur%C3%BCck%22+s%C5%82owa&oq=XAVAS+%28Xavier+Naidoo+%26+Kool+Savas%29+%22
Schau+nicht+mehr+zur%C3%BCck%22+s%C5%82owa&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDKvRFYyr0RYIrREWgAc
AB4AIABeIgBeJIBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psyab&ved=0ahUKEwjR8ZON0JPqAhXly6YKHafnBdMQ4dUDCAw
24.06 - nauczyciel powołany na egzamin maturalny
24.06.2020 r. Une journée ordinaire. Lekcja online, godz. 11:55.
WTOREK 10.00 PODSUMOWANIE - ŚREDNIOWIECZE
Spotkanie on-line czwartek 11.00
Poniedziałek - Lekcja 2 9:00

Lekcja wychowawcza
Wychowanie fizyczne chłopcy

EdB

Bilansowanie równań reakcji chemicznych – ćwiczenia - praca samodzielna. Informacje w ogłoszeniach i
notesie zajęć.
Wtorek - Lekcja 5 on-line 11:55
Bilansowanie równań reakcji chemicznych – ćwiczenia.
Środa - Lekcja 8 on-line - 15:00
Podsumowanie wiadomości w klasie 1 – zadania.
Środa - Lekcja 4 on-line – 10:45
Bezpieczne wakacje.
1. “Bezpieczne wakacje”. Zanim wyjedziesz na wakacje rozwiąż ten quiz
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/13,101719,9360,zanim-wyjedziesz-na-wakacje-rozwiaz-tenquiz-i-sprawdz-czy.html
2. "Moja aktywność fizyczna poza domem". Kontynuujemy ćwiczenia własne, jazdę na rowerze,
rolkach, wrotkach, biegi, marsze, spacery i zabawy z wybraną aplikacją np. “Geocaching”, “Pokemon
Go” itp.
Quiz – "Bezpieczne wakacje"
Temat: Szata roślinna Ziemi
Proszę zapoznać się z tematem Szata roślinna Ziemi z podręcznika, obejrzeć prezentacje oraz filmik
udostępnione na Teams przed konsultacjami.
Jeżeli macie jakieś pytania to odpowiem wam na nie na konsultacjach online.

Geografia

Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=A2EV_KUaXTQ
Prezentacja:
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pp_1/351_7_pedosfera_i_biosfera/pp1_7_02a.pdf
Polecam również serie Nasza Planeta, która jest dostępna na serwisie Netflix.
Seria ta opisuje poszczególne strefy i ich mieszkańców
Zwiastun na zachętę: https://www.youtube.com/watch?v=KLrU-175KIs

Zapraszam na konsultacje online Środa: 13:10-13:40

Powtórzenie wiadomości. Teams. 24.06

Fizyka

Kontynuujemy ćwiczenia własne, jazdę na rowerze, rolkach, wrotkach, biegi, marsze, spacery i zabawy z
wybraną aplikacją.

“Bezpieczne wakacje”.
Wychowanie fizyczne dziewczęta

Przed wyjazdem na wakacje do rozwiązania quiz
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/13,101719,9360,zanim-wyjedziesz-na-wakacje-rozwiaz-ten-quizi-sprawdz-czy.html

Język niemiecki
Justyna Gudel
Informatyka
Religia

Środa 13.30 wyjątkowo - ostatnie :/ spotkanie online
25.06 9.00 Podsumowanie wiadomości
Nasze wakacje z Bogiem.
Zbliżają się wakacje- czas odpoczynku. W czasie wakacji nie zapomnij o Jezusie.
• Pamiętaj, aby spotykać się z Jezusem na modlitwie, Mszy Świętej.
• Pamiętaj o Spowiedzi Świętej, a także o pierwszych piątkach wakacyjnych miesięcy.
• Przystępuj często do Komunii Świętej.
• Bądź wzorem dla innych.
Życzę wspaniałych, słonecznych wakacji.

